
1. O meu Município tem o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos? Lembrando que o Município que optar por soluções consorciadas 

intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano 

intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos nos incisos I a XIX do art. 

18 da Lei 12.305/2010, pode ser dispensado da elaboração de plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

2.  Ou com está contemplado pelo Plano Intermunicipal e/ou Microrregional de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? 

3. As ações do meu Município buscam priorizar a não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos? 

4. Existe articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos com 

a Política Nacional de Educação Ambiental? 

5. Meu Município promove a capacitação dos gestores públicos para que atuem 

como multiplicadores nos diversos aspectos da gestão integrada dos resíduos 

sólidos? 

6. Tenho sistema de coleta seletiva definido e implantado? 

7. Tenho implantado sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos 

e o Município está articulando com os agentes econômicos e sociais formas 

de utilização do composto produzido? 

8. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos prioriza a participação de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda? 

9. O meu Município conta com mecanismos para a criação de fontes de 

negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos? 

10. Estou cumprindo com as metas municipais de redução, reutilização, coleta 

seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de 

rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada? 

11. Como o poder público Municipal está atuando em relação ao sistema de 

Logística Reversa? O Consórcios atuará para acionar coletivamente o setor 

empresarial? 



12. O Município já possui tecnologia para tratar o passivo ambiental do antigo 

lixão? 

 


